
Há alguns meses, um cliente que
tivesse renda para abrir um cre-
diário de R$ 3 mil na varejista de
material para construção Dicico
saía satisfeito com suas compras
na mão. Hoje, um consumidor
nas mesmas condições não conse-
gue ter uma aprovação superior a
R$ 900. Esta redução de 70% no
limite de crédito se deve ao
maior rigor na análise dos parcei-
ros financeiros do grupo, o Ban-
co do Brasil e a Losango.

“Estas instituições dizem que
a inadimplência aumentou. De
qualquer forma, este aperto no
crédito atrapalha nossas ven-
das”, afirma Jorge Letra, copresi-
dente da Dicico. Sem poder con-
tar com os parceiros, a varejista
passou a parcelar compras em
dez vezes sem juros em todos os

cartões de crédito. “Antes, divi-
díamos, no máximo, em três par-
celas”, diz. Procurada, a Losango
disse que o varejo de material de
construção continua em seu fo-
co. O Banco do Brasil preferiu
não comentar o assunto.

Tirando vantagem
Quem também percebeu o mo-
vimento de restrição ao crédito
foi a Salfer, varejista de eletroe-
letrônicos do Sul do país. Sem o
apoio das instituições, a varejis-
ta financia as próprias vendas e
conseguiu tirar alguma vanta-
gem do aperto enfrentado por
suas concorrentes. “Ganhamos
clientes da Casas Bahia e do Ma-
gazine Luiza”, diz Cleiton Sal-
fer, presidente da companhia.

Na Casas Bahia, o parceiro fi-
nanceiro é o Bradesco, já o Ma-
gazine Luiza financia suas ven-
das através do Itaú. “Passamos
por uma aceleração da inadim-
plência em 2011 e este ano perce-
bemos que os consumidores
continuam endividados. As ins-
tituições financeiras têm sido
mais cautelosas na hora de for-
necer crédito”, diz Nicola Tin-
gas, economista chefe da Asso-
ciação Nacional das Instituições
de Crédito, Financiamento e In-
vestimento (Acrefi).

A inadimplência do consumi-
dor registrou alta de 0,97% em fe-
vereiro deste ano na comparação
com o mesmo mês de 2011, de
acordo com dados do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil).
Trata-se da segunda elevação no
ano e a décima terceira consecuti-
va verificada desde fevereiro do
ano passado. A partir do segun-
do semestre a situação deve co-
meçar a se reverter. “Devemos
ter um cenário mais positivo
com a tendência de redução de
juros e da entrada de novos con-
sumidores”, diz. ■

Apesar de a classe C, principal
público-alvo da Marisa, ter pisa-
do no freio e comprometido o
desempenho da varejista no últi-
mo trimestre de 2011, a compa-
nhia continua determinada a se
expandir: pretende abrir 33 lo-
jas até o fim do ano, 21 delas já
confirmadas. Hoje, a rede de
vestuário tem 336 unidades em
todos os estados do Brasil.

“Estamos trabalhando firme
na implantação do projeto
‘Mais por metro quadrado’”,
diz o presidente da empresa,
Marcio GoldFarb, em relatório
de divulgação de resultados de
2011. O plano, já em execução,
consiste em ampliar a varieda-
de de peças à venda e introdu-
zir novos produtos no portfó-
lio, como calçados.

A companhia registrou lucro
líquido de R$ 36,3 milhões no
quarto trimestre de 2011, 58,6%
menor na comparação com o
mesmo período de 2010. O de-
sempenho pífio do período aca-
bou procovando uma queda de
14,9% no resultado anual da em-
presa, de R$ 117,5 milhões. No
ano, o lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-
ção (Ebitda, na sigla em inglês)
foi de R$ 392,6 milhões, apenas
2,4% maior que o de 2010.

Por outro lado, o endividamen-
to disparou 1050% - de R$ 32,1
milhões para R$ 337,1 milhões.
No ano passado, a Marisa fez
duas emissões de debêntures,
não conversíveis em ações,no
valor total de R$ 650 milhões,
para melhorar suas estrutura
de capital.

A receita líquida cresceu
16,9% em 2011, chegando a R$
2,2 bilhões. Esse aumento se ex-
plica, na maior parte, pela aber-
tura de 59 novas lojas em 2011,
34 delas inauguradas somente
no último trimestre do ano pas-
sado. Dessas, metade foram
abertas em dezembro.

“A empresa anunciou no fim
do ano passado que havia si-
nais de uma desaceleração das
vendas no quarto trimestre de
2011, o que fez com que o mer-
cado já esperasse números fra-
cos no quarto trimestre”, infor-
mou a corretora Planner em co-
municado. “A receita líquida
veia acima das expectativas do
mercado, enquanto o Ebitda
veio em linha com esperado”.
O lucro líquido também desa-
pontou a corretora.

Divisão de cartões
A desaceleração do consumo
da nova classe média brecou
também o desempennho da di-
visão Cartões Marisa. No quar-
to trimestre de 2011, a receita
líquida foi de R$ 100,6 mi-
lhões, 1,3% maior que a do
mesmo período de 2010. A SAX
Financeira, braço de emprésti-
mos pessoais, teve resultado
operacional de R$ 4,6 milhões,
aumento de 69,7%. ■

ELETRÔNICOS

Hitachi terá lucro de US$2,4 bilhões com
venda de unidade de discos rígidosnos EUA

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

Varejo tenta driblar restrição
de crédito imposta por bancos

Divulgação

A japonesa Hitachi, que está remodelando suas áreas de atuação
para melhorar suas finanças, terá um lucro especial de US$ 2,4 bilhões
com a venda de seu negócio de discos rígidos nos Estados Unidos
para a Western Digital. O conglomerado, que agrupa 900 empresas
que produzem desde eletrodomésticos a equipamentos para usinas
de energia, tem vendido negócios deficitários e mudado de foco.

Divulgação

Marcelo Justo/Folhapress

Dicico registrou queda de 70%
no valor dos financiamentos

Marisa manterá
plano de expansão
da rede em 2012

EMPRESAS

Após a classe C pisar no freio do consumo, varejista viu lucro
líquido despencar 58,6% no quarto trimestre do ano passado

DEVO, NÃO NEGO

Em fevereiro, inadimplência 
sobe pelo 13º mês consecutivo
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Ainadimplênciado
consumidor registrou

altade0,97%
emfevereiro
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A loja virtual de flores Giuliana Flores registrou crescimento de 47%
nas vendas ano passado, em comparação à 2010. A empresa constatou
um crescimento de 50% na visitação de páginas, alcançando 1,8 milhão
de visualizações por mês. Atualmente, a empresa detém 55%
de participação de mercado nas vendas de flores pela web. Em 2012,
o foco é aumentar a verba para campanhas de e publicidade.

Giuliana Flores cresce 47% em 2011 e planeja
aumentar investimento em publicidade

COMÉRCIO ELETRÔNICO

GoldFarb,presidentedaMarisa:
aberturade33unidadesnesteano

MARISA APERTA O CINTO

Resultado anual da varejista

RECEITA LÍQUIDA, 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




